
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

প্রাক-মি ডাচমি পরীক্ষা- ২০১৮ 

দিম শ্রেমি  

ম ষয় : মিন্যান্স ও ব্াাংমকাং ( হুমি ডাচমি) 

সময় : ৩০ মমমিট            পূি ডমাি : ৩০ 

[ম : দ্র: সর রাহকৃত  হু মি ডাচমি অভীক্ষার উত্তরপশে প্রশের ক্রমমক িম্বশরর ম পরীশত প্রদত্ত  ি ড সম্বমিত বৃত্তসমূহ হশত সঠিক এ াং সশ ডাৎকৃষ্ট উত্তশরর বৃত্তটি  ি 

পশয়ন্ট কিম দ্বারা সম্পূি ড ভরাট কর। প্রমতটি প্রশের মাি-১] 

 

১। কাাঁচামাি ক্রশয়র জন্য অর্ ড সাংগ্রশহর উৎকৃষ্ট উপায় বকািটি? 

 ক)  ামকশত ক্রয় খ)  স্তু ম ক্রয় 

 গ) বিয়ার ম ক্রয় ঘ) ঋিপে ম ক্রয় 

২। অর্ ডায়শির বক্ষশে তহম শির উৎশসর খরচ ন্যূিতম হওয়া প্রশয়াজি বকি? 

 ক) সম্পশদর প্রবৃমি খ) মুিািা সশ ডাচ্চ করি 

 গ) ঋি ও দায় হ্রাস ঘ) মুিািা হ্রাসকরি 

৩। বক ম মিময় ম ি  াট্টা করশির মাধ্যশম অর্ ড সাংগ্রহ কশরি ?  

 ক) বক্রতা খ) ম শক্রতা 

 গ) ব্াাংক ঘ) আমদামি কারক 

৪। দীঘ ড বময়াদী অর্ ডায়শির অমভি  পিমত কী ? 

 ক) ঋি খ ) ঋিপে 

 গ)  ন্ড ঘ ) মিমজাং 

৫। 'ব্াাংক হশত ঋিগ্রহি' –এটি বকাি ধরশির অর্ ডসাংস্থাশির অন্তর্ভকু্ত? 

 ক) অভূন্তরীি খ)  মহস্থ 

 গ) স্বল্পশময়ামদ ঘ) দীঘ ডশময়ামদ 

৬। মামিকািা মভমত্তক অভূন্তরীি উৎস সমূহ হশিা – 

 i. অ মন্টতমুিািা   ii. বিয়ার    iii. মামিশকর মূিধি 

 মিশচর বকািটি সঠিক?  

 ক) i ও ii খ) i ও iii 

 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

৭। প্রতূামিত আশয়র তুিিায় প্রকৃত আয় ব মি হশিও কী সৃমষ্ট হশত পাশর? 

 ক) ঝাঁমক খ) অমিশ্চয়তা 

 গ) িাভ ঘ) ক্ষমত 

৮। ম ক্রয়িব্ধ আশয়র অমস্থমতিীিতা বর্শক বকাি ধরশির ঝাঁমকর সৃমষ্ট হয়? 

 ক) তারল্য ঝাঁমক খ) ব্া সাময়ক ঝাঁমক 

 গ) সুদ হাশরর ঝাঁমক ঘ) আমর্ ডক ঝাঁমক 

৯। জিা  িমরশদর ব্ সাশয় প্রমত  ছশর ২০%, -৫%, ১৫% 

আশয়র মভমত্তশত আদিড ম চ্যূমত কত হশ ? 

 ক) ১১.২৩% খ) ১২.২৩% 

 গ) ১৩.২৩% ঘ) ১৫.২৩%  

১০। সাধারিত তারল্য ঝাঁমক মিভ ডর কশর – 

 i.  াজাশরর আকাশরর উপর    ii. াজাশরর বক্রতার উপর 

 iii.  াজাশরর কাঠাশমার উপর 

 মিশচর বকািটি সঠিক?  

 ক) iও ii খ) i ও iii 

 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১১। মূিধি  াশজটিাং এর ব্র্ ডতার দাময়ত্ব কাশক মিশত হয় ? 

 ক) ম ক্রয় ব্ স্থাপক খ) মহসা  ব্ স্থাপক 

 গ) ঝাঁমক ব্ স্থাপক ঘ) অর্ ড ব্ স্থাপক 

১২। মিশচর বকাি মসিান্ত গ্রহশির বক্ষশে মূিধি  াশজটিাং পিমত প্রশয়াগ 
করা যায় ? 

 ক) ব্ সায় সম্প্রসারি খ) বপ্রষিা দাি 

 গ) কমী ব্ স্থাপিা ঘ) কমী সাংস্থাি  

 মিশচর উদ্দীপকটি পশে ১৩ ও ১৪ িাং প্রশের উত্তর দাও –  

 বেন্ডস এন্টারপ্রাইজ একটি প্রকশল্প ১,৫০,০০০ টাকা ম মিশয়াগ 

কশর, যা বর্শক আগামী ৫  ছশর িগদ প্র াহ পাওয়া যাশ  

যর্াক্রশম ৪০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা ৪০,০০০ 

টাকা এ াং ৬৫,০০০ টাকা। বপ-ব্াক সময় পিমতশত প্রকল্পটির 

মূিধি  াশজটিাং করা হয়। 

১৩। প্রকল্পটির বপ-ব্াক সময় কত? 

 ক) ২.৫  ছর খ) ৩  ছর 

 গ) ৩.৭  ছর ঘ) ৪  ছর 

১৪। প্রকল্পটির মূিধি  াশজটিাং পিমত মি ডাচশির সীমা িতা হশিা – 

 i. স কয়টি  ছশরর িগদ প্র াহ গিিা করা হয়মি 

 ii. ম মিশয়াগকৃত টাকার সময়মূল্য ম শ মচত হয়মি 

 iii. িাশভর বকাি মিমদ ডষ্ট হার বিই 

 মিশচর বকািটি সঠিক?  

 ক) iও ii খ) i ও iii 

 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

১৫। বকাম্পামি অশিক সময় িগদ িভূাাংশির পমর শতড বকািটি মদশয় র্াশক? 

 ক) স্টক  িভূাাংি খ) আনুপামতক হাশর িভূাাংি 

 গ) অমতমরক্ত িভূাাংি ঘ) অমধক সুদ  

১৬। বকাি ম মিশয়াগকারীশদর বকাম্পামি মিয়ন্ত্রশির ক্ষমতা র্াশক ? 

 ক) অগ্রামধকার বিয়ার মামিক খ) মর্শ ঞ্চার মামিক 

 গ)  ন্ড মামিক ঘ) সাধারি বিয়ার মামিক  

১৭। বিয়ার মামিকরা বকাম্পামির বিয়ার ক্রয় কশর র্াশক – 

 i. িভূাাংি পাওয়ার আিায়     ii. মামিকািা স্বত্ব িাশভর আিায় 

 iii. বিয়াশরর মূল্য বৃমির আিায়  

 মিশচর বকািটি সঠিক?  

 ক) iও ii খ) i ও iii 

 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ম ষয় বকার্ : ১৫২ বসট  ক 



১৮। বচৌধুরী গ্রপ ১০% িগদ িভূাাংি বঘাষিা করি। জিা  আিম ঐ 

বকাম্পামির একজি বিয়ার মামিক। মতমি ১০ টাকা মূশল্যর ১০০০ 

বিয়াশরর মামিক। তার িগদ িভূাাংি কত? 

 ক) ১০০ টাকা খ) ১,০০০ টাকা 

 গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ১,০০,০০০ টাকা 

১৯।  ামিমজূক ব্াাংশকর অশর্ ডর প্রার্মমক উৎস বকািটি ? 

 ক) সাংরমক্ষত তহম ি খ) পমরশিামধত মূিধি 

 গ) আমািত ঘ) ঋি গ্রহি  

২০। বকািটি মূদ্রার ম কল্প মহশসশ  কাজ কশর ? 

 ক) বপ-অর্ ডার খ) বিয়ার 

 গ) স্টক ঘ)  ন্ড  

২১। সাধারিত কীভাশ  অমতমরক্ত মূদ্রাস্ফীমত মিয়ন্ত্রি করা হয়? 

 ক) অশর্ ডর বযাগাি হ্রাস কশর খ) অশর্ ডর বযাগাি বৃমি কশর 

 গ) ব্াাংক সুদ হার হ্রাস কশর ঘ) ব্াাংক সুদ হার বৃমি কশর  

২২।  ামিমজূক ব্াাংশকর রক্ষা ক জ হশিা – 

 i.িগদ অর্ ড     ii. মসমকউমরটি ম ি     iii. স্থায়ী সম্পদ  

 মিশচর বকািটি সঠিক?  

 ক) i ও ii খ) i ও iii 

 গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

২৩।  ামিমজূক ব্াাংক প্রতূয় পশের মাধ্যশম রপ্তামিকারকশক আমদামি 

কারশকর পশক্ষ কী প্রদাশির ব্ স্থা কশর? 

 ক) অমগ্রম অর্ ড খ) ঋি 

 গ) ম মিময় ম ি ঘ) বচক  

২৪। গ্রাহশকর স্বার্ ড রক্ষা করা হশিা ব্াাংশকর কী ? 

 ক) দাময়ত্ব খ) কায ডা মি 

 গ) মূিিীমত ঘ) উশদ্দশ্য  

২৫। বয মাধ্যশম ব্াংক বর্শক টাকা উশত্তািশির বকাি অনুমমতর প্রশয়াজি বিই? 

 ক) জমা  ইশয়র মাধ্যম খ) পাি  ইশয়র মাধ্যশম 

 গ) বটাশকশির মাধ্যশম ঘ) বচশকর মাধ্যশম 

২৬। বকন্দ্রীয় ব্াংক সরকাশরর বকাি উৎস মহশসশ  কাজ কশর? 

 ক) সম্পশদর খ) ঋশির 

 গ) আশয়র ঘ) ব্শয়র 

২৭। বকািটি বকন্দ্রীয় ব্াংশকর সাধারি কায ডা মির অন্তর্ভ ডক্ত ? 

 ক) মিকাি ঘর খ) তহম ি সাংরক্ষি 

 গ)  াধ্যতামূিক তহম ি সাংরক্ষি ঘ) মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা মিয়ন্ত্রি  

২৮। ব্াাংমকাং ব্ স্থার মশধ্য সমন্বয় সাধশির উশদ্দশশ্য বকন্দ্রীয় ব্াাংক কী 

কাজ কশর? 

 ক) ঋি মিয়ন্ত্রি খ) মুদ্রার প্রচিি 

 গ) আন্তঃশিিশদি ঘ) ব শদমিক মূদ্রা মিয়ন্ত্রি 

 মিশচর উদ্দীপকটি পশে ২৯ ও ৩০ িাং প্রশের উত্তর দাও –  

 খুিিার ম মিষ্ট ব্া সায়ী জিা  িাভলু একজি আমদামিকারক । 

মতমি একটি ব্াাংশক LC খুশি মাি আমদামি কশরি। 

২৯। LC অর্ ডকী? 

 ক)  Letter of Credit খ) License of Credit 

 গ) Lot of Credit ঘ) Letter of Cost 

৩০। বকাি ধরশির ব্াাংক LC ইসুূ কশর ? 

 ক) বকন্দ্রীয় ব্াাংক খ)  ামিমজূক ব্াাংক 

 গ) ম শিষাময়ত ব্াাংক ঘ) ম শদমি ব্াাংক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড যশিার 

প্রাক-মি ডাচমি পরীক্ষা - ২০১৮ 

দিম বেণি  

ম ষয়: মিন্যান্স ও ব্াাংমকাং (সৃজিিীি) 

সময় : ২ ঘন্টা ৩০ মমমিট           পূি ডমাি : ৭০ 

[ম শিষ দ্রষ্টব্ : প্রশতূক ম ভাগ বর্শক কমপশক্ষ ৩টি কশর বমাট বযশকাি ৭টি প্রশের উত্তর দাও।] 
 

'ক'-ম ভাগ 

 

১। জিা  রহমত একজি ব্ সায়ী। সৎ ব্ সায়ী মহশসশ  পমরমচমত িাভ করায় ২০১৭ সাশি  াজার বর্শক িগশদর পািাপামি  ামকশত 

মাি ক্রয় কশরি এ াং মিমদ ডষ্ট সমশয় টাকা পমরশিাধ কশরি। এছাোও ব্ সায় সম্প্রসারশির জন্য স্থািীয় একটি আমর্ ডক প্রমতষ্ঠাি 

বর্শক ৩  ছশরর জন্য অর্ ড সাংগ্রহ কশরি। 

 ক) PPP কী? ১ 

 খ) ব্ সায় সম্প্রসারশি সমঞ্চমত তহম শির ভূমমকা ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) জিা  রহমত অর্ ডায়শির বকাি উৎস বর্শক দায় পমরশিাধ কশরি? - ি ডিা কর। ৩ 

 ঘ) জিা   রহমশতর আমর্ ডক প্রমতষ্ঠাি বর্শক ঋি সাংগ্রহ কতটা বযৌমক্তক? মূল্যায়ি কর। ৪  

২। রতি  াবু িতুি িতুি প্রযুমক্ত ব্ হার কশর 'Y'  প্রকশল্প তার মূিধি ম মিশয়াগ কশরশছি। গত ৫  ছশর অমজডত মুিািার হার মছি 

যর্াক্রশম ১০%, ৯%, ১৫%, -৮% ও ১৬%। মতমি িক্ষূ করশিি ম গত ৫  ছশর 'R' প্রকশল্পর ব্ ধাশির  শগ ডর বযাগিি 

৭৩০।   

 ক) আমর্ ডক ঝাঁমক কী? ১ 

 খ)  শন্ড ম মিশয়াগকারীশদর বকাি ঝাঁমক বমাকাশ িা করশত হয়? ২ 

 গ) 'Y' প্রকশল্পর আদি ড ম চ্যূমত মিি ডয় কর। ৩ 

 ঘ) রতি  াবুর বকাি প্রকশল্প অর্ ড ম মিশয়াগ িাভজিক হশ   শি তুমম মশি কর? ৪ 

৩। জিা  আকাি একটি প্রকশল্প দি িক্ষ টাকা ম মিশয়াশগর পমরকল্পিা করশছি। উক্ত ম মিশয়াগ বর্শক আগামী ৫  ছশর যর্াক্রশম 

৩,০০,০০০ টাকা, ৩,৫০,০০০ টাকা, ২,৫০,০০০ টাকা, ২,৭৫,০০০ টাকা এ াং ৩,০০,০০০ টাকা পাওয়া যাশ  আিা করশছি। তার 

 ন্ধু কমরম অন্য পিমতশত মূিধি  াশজটিাং কশরি।  

 ক) িীট মুিািার সাশর্ অ চয় বযাগ করশি কী পাওয়া যায়? ১ 

 খ) মূিধি  াশজটিাং অনুমাি মিভ ডর বকি? ২ 

 গ) জিা  আকাশির প্রকশল্পর বপ-ব্াক সময় মিি ডয় কর। ৩ 

 ঘ) জিা  কমরম আকাশির মূিধি  াশজটিাং পিমতটি বকি গ্রহি কশরিমি– ম শেষি কর। ৪ 

৪। জিা  জব্বার একটি িতুি বকাম্পামি প্রমতষ্ঠা কশরশছি। এজন্য মতমি ম মভন্ন উৎস বর্শক অর্ ডায়শির কর্া ভা শছি। পশর মতমি 

চ্যমক্তপশের মাধ্যশম অর্ ডায়শির মসিান্ত বিি। মকন্তু এশক্ষশে তাশক ঋশির ম পরীশত জামািত মদশত হশ । পর তী  ছর তার এক 

 ন্ধুর পরামশি ড জামািত ব্তীত অর্ ড সাংগ্রহ করশ ি  শি মসিান্ত মিশয়শছি। 

 ক) বসশকন্ডামর মাশকডট  িশত কী ব াঝায় ? ১ 

 খ) বকি ব ািাস বিয়ার প্রদাি করা হয়? ২ 

 গ) জিা  জব্বার প্রর্ম  ছর অর্ ডায়শির জন্য বকাি উৎসটি মি ডাচি কশরি? ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ)  ন্ধুর পরামি ড গ্রহি করা তার জন্য কতটুকু যুমক্তযুক্ত হশ  তা- ম শেষি কর ৪ 

৫। জিা  সুকুমার বসি কশয়ক  ছশরর জন্য W ও P বকাম্পামিশত ম মিশয়াগ করশত চাশেি। W বকাম্পামিশত পমরচািিায় অাংিগ্রহি 

করা যাশ  মকন্তু P বকাম্পামিশত  ঝাঁমক কম ও ১০% হাশর আয় আিা কশর।  

 ক) বিয়ার কী? ১ 

 খ) িগদ িভূাাংি কীভাশ  স্টক িভূাাংি বর্শক মভন্ন? ২ 

 গ) জিা  সুকুমার বসশির  জন্য W বকাম্পামিশত ম মিশয়াশগর কারি ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) উদ্দীপশকর আশিাশক জিা  সুকুমার বসশির বকাি বকাম্পামিশত ম মিশয়াগ করা উমচত? -মন্তব্ কর। ৪ 

বসট ক ম ষয় বকার্: ১৫২ 



৬। রতি সাহা এস,এস,মস পাি কশর আমর্ ডক অস্বেিতার কারশি তার পোশিখা চামিশয় যাওয়া সম্ভ  হয়মি। এজন্য মতমি বুিরা 

হাসপাতাশির সামশি একটি ঔষশধর বদাকাি  রাদ্দ মিশয়শছি। এখাশি মতমি একটি কমম্পউটার এ াং কশয়কটি আস া পে ক্রশয়র 

মসিান্ত মিশয়শছি। 

 ক) গে মুিািা হাশরর সূেটি বিখ। ১ 

 খ) িগদ আন্তঃপ্র াহ পাওয়া যায় কীভাশ ? ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) রতি সাহা স্থায়ী সম্পমত্ত ক্রশয়র  মসিান্ত গ্রহশির বক্ষশে বকািটি প্রশয়াগ কশরশছি তা ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) উদ্দীপশকর রতি সাহার ঔষশধর বদাকাি বদওয়ার বযৌমক্তকতা ম শেষি কর। ৪ 

 

'খ'-ম ভাগ 

 

৭। জ া  বসাশহি রািা 'A' ব্াাংশক ঋশির জন্য আশ দি করশি, ব্াাংক তাশক ঋশির টাকা িগশদ িা মদশয় তার মহসাশ  জমা কশর। 

বসখাি বর্শক মতমি প্রশয়াজি অনুযায়ী অর্ ড উশত্তািি কশরি।  

 ক) ATM -এর পূি ডরূপ মিখ। ১ 

 খ)  ামিমজূক ব্াাংক কীভাশ  আমদামি রপ্তামিশত সহায়তা কশর? ২ 

 গ) 'A' ব্াাংক বসাশহি রািাশক িগশদ ঋি িা মদশয় তার মহসাশ  অর্ ড জমা করা ব্াাংশকর বকাি ধরশির কায ডা মি?-ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) জিা  বসাশহি রািাশক িগশদ ঋি িা বদওয়ার বযৌমক্তকতা মূল্যায়ি কর। ৪ 

৮। জিা  হাসাি তার স্ত্রীশক ৫০,০০০ টাকার বচক প্রদাি কশরি। অসুস্থতার কারশি তার স্ত্রী  ে বছশিশক ব্াাংশক টাকা উশত্তািশির 

জন্য পাঠাি। রাস্তায়  খাশটশদর বদশখ বছশিটি ভয় বপশয় যায়। ব্াাংশক বগশি ব্াাংক কম ডকতডা বছশিটিশক  শি, এমতা স্থায় বচশকর 

 ামশকাশি আোআমে দুটি দাগ মদশিই আপমি মিরাপদ ব াধ করশ ি।   

 ক) ব্াাংমকাং ব্ সায় মিপ্ত ব্মক্তশক কী  শি? ১ 

 খ) প্রতূয় পে বকি প্রশয়াজি? ২ 

 গ) জিা  হাসাি তার স্ত্রীশক বকাি ধরশির বচক প্রদাি কশরশছি? - ি ডিা কর। ৩ 

 ঘ) ব্াাংক কম ডকতডার পরামি ড কতটুকু গ্রহিশযাগ্য?  মতামত দাও। ৪ 

৯। িায়িা ও রুমম দুই  ান্ধ ী। িায়িা সাাংসামরক খরচ বর্শক মকছু  টাকা জমমশয় ব্াাংশক জমা কশরি। অপরমদশক রুমম ৫০,০০০ টাকা 

স্থািীয় সমমমতশত জমা রাশখি। জরুরীমভমত্তশত দুই জশিরই টাকার দরকার হশি িায়িা টাকা তুিশত পাশর মকন্তু রুমম ব্র্ ড হি।  

 ক) ব্াাংমকাং ব্ সাশয়র মূিমন্ত্র কী? ১ 

 খ) ব্াাংক বকি গ্রাহকশক বদউমিয়া বঘাষিা কশর? ২  

 গ) ব্াাংক িায়িার প্রমত বকাি দাময়ত্ব পািি কশর? ব্াখ্যা কর। ৩  

 ঘ) িায়িা ও রুমমর আমর্ ডক প্রমতষ্ঠাি দুটির মশধ্য বকািটিশত টাকা জমা রাখা অমধক যুমক্তযুক্ত  শি তুমম মশি কর? ৪ 

১০। ঈশদর সময় গ্রাহক চামহদা ব শে যাওয়ায় 'A' ব্াাংশকর তারল্য সাংকট বদখা বদয়। এ অ স্থায় 'A' ব্াাংক 'B' ব্াাংশকর  মাধ্যশম  

অন্য ব্াাংক বর্শক ধার মিশয় ব্াাংমকাং কায ডক্রম চািায়।    

 ক)  াাংিাশদি ব্াাংশকর বর্পুটি গভি ডর কয়জি? ১ 

 খ) বকন্দ্রীয় ব্াাংক কীভাশ  ব শদমিক মুদ্রা মিয়ন্ত্রি কশর ? ২ 

 গ) 'B' ব্াাংক 'A' ব্াাংশকর উপর কীভাশ  প্রভা  ম স্তার কশর তা  ি ডিা কর। ৩ 

 ঘ) 'A' ব্াাংশকর তারল্য সাংকশট 'B' ব্াাংক গুরুত্বপূি ড ভূমমকা রাশখ- মূল্যায়ি কর। ৪ 

১১। রমহমা একটি অনুষ্ঠাশি অাংি মিশয় 'C' ব্াাংশকর একটি বচক পায়। মকন্তু বস 'D' ব্াাংশকর গ্রাহক। রমহমা এ ম ষশয়  া ার সাহায্য 

চাইশি মতমি বমশয়শক মক করশত হশ  তা বুমঝশয় বদি এ াং  শিি, বসজন্যই  াাংিাশদি ব্াাংকশক সকি ব্াাংশকর ব্াাংকার  িা হয়। 

 ক)  াাংিাশদি ব্াাংশকর মি ডাহী প্রধািশক কী  শি? ১ 

 খ) বকন্দ্রীয় ব্াাংক কীভাশ  সম্পশদর সুষম  ন্টি কশর- ব্াখ্যা কর। ২ 

 গ) 'D' ব্াাংক কীভাশ  'C' ব্াাংশকর বচশকর অর্ ড সাংগ্রহ করশ ? -ব্াখ্যা কর। ৩ 

 ঘ) ব্াাংমকাং কায ডক্রশমর বক্ষশে 'D' ব্াাংশকর ভূমমকা ব্াখ্যা কর। ৪ 

 

 

 

 


